ЗВІТ
про роботу обласної спостережної комісії у 2016 році
В області забезпечено ефективне функціонування 26 спостережних
комісій, утворених райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських
рад міст обласного значення та обласної спостережної комісії.
У 2016 році обласною спостережною комісією здійснювалися заходи
громадського контролю за дотриманням прав засуджених осіб та осіб,
звільнених від відбування покарання, надано методичну допомогу
спостережним комісіям області. На засіданні обласної спостережної комісії
розглянуто питання
про ресоціалізацію засуджених осіб та осіб,
які звільнилися з місць позбавлення волі, прийнято відповідну постанову.
залучення необхідної кількості засуджених до виробничої діяльності.
З метою залучення максимальної кількості засуджених до виробничої
діяльності відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 29 січня 2016 року № 32-р "Про обласну програму створення
нових робочих місць та сприяння суспільно корисній зайнятості засуджених на
підприємствах установ виконання покарань у Кіровоградській області на 20162020 роки" закладами пенітенціарної системи в області продовжено співпрацю
та кооперацію з промисловими підприємствами.
Зокрема, Кіровоградська виправна колонія № 6 співпрацює
з ТДВ "Швейна фабрика "Україна" (у виробничих приміщеннях колонії
створено цех з пошиття швейних виробів), ПАТ "Ельворті" (виробництво
ко мплектуючих до сільськогосподарської техніки), ТОВ "ПоліграфСервіс",
ПАТ
"Кіровоградавтотранс",
ТОВ
"Домініон-Кіровоград"
(виробництво
брикетного
палива),
ТОВ
"Протеїн-Продакшн",
ТОВ КАТП-1128", ТОВ ВКЦ "Олеум", ТОВ "Техбуд-Сервіс",
ПрАТ "Креатив" (виготовлення огорожі "Єгоза", сітки "Рабиця" та цвяхів
будівельних),
ПрАТ
"Гідросила
АПМ",
ТОВ
"Імперія-Агро",
ТОВ "Кіровоградський ЗБМ №1" (виготовлення піддонів дерев'яних, тарних
ящиків), ТОВ "АгроРеалТрейд", ТОВ "Агромеханік", ПП "Оболонь",
ТОВ "БаваріяАгро", ФГ "Воля" (реставрація та виготовлення шнеків,
запчастин до сільськогосподарської техніки).
Підприємства пенітенціарної системи в області взяли участь
у Міжнародній агропромисловій виставці "АгроЕкспо-2016", де на
виставкових стендах були пр едставлені такі види продукції, як сувенірні
вироби з дерева, зразки запчастин до сільськогосподарської техніки, вироби
з металу (металевий дріт, сітка, цвяхи, мангали та ковані вироби).
На Покровському ярмарку, який був проведений у рамках даної
виставки,
представили
широкий
асортимент
сільгосппродукції
(м'ясо свинини, птиці, крупи, олія та інше) сільськогосподарські
підприємства Олександрівського виправного центру № 104 та Устинівського
виправного центру № 37.

На веб-сайті обласної державної адміністрації у рубриці "Актуально"
розміщено доступні для широкого загалу матеріали роботи обласної
спостережної комісії та інформації про повноваження державних органів у
сфері надання послуг особам, які звільнилися з місць позбавлення волі,
механізму та порядку отримання соціальних, правових, інших видів послуг
даною категорією осіб із зазначенням адреси установи та контактних номерів
телефонів, за якими така особа може звернутися за допомогою.
У зв'язку з процесом ліквідації Державної пенітенціарної служби України
та її регіональних органів акценти роботи обласної спостережної комісії
у 2016 році були переміщені на співпрацю зі спостережними комісіями,
утвореними райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад
міст обласного значення, на території яких розміщені установи виконання
покарань, надання їм практичної та методичної допомоги.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня
2016 року № 348 “Про ліквідацію територіальних органів управління
Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів
Міністерства юстиції" з 01 січня 2017 року управління Державної
пенітенціарної служби України в області ліквідовано як юридичну особу
публічного права.
Управлінські повноваження передано до Південного міжрегіонального
управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України з дислокацією у м. Одеса.
Враховуючи зазначені зміни, робота обласної спостережної комісії у
2017 році буде спрямована на удосконалення взаємодії з виправними
колоніями та центрами через місцеві спостережні комісії.

